
  

Савез Спортских Риболоваца Србије 

                                                                                П О З И В 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ  - дисциплина „ПЛОВАК“  

ДРЖАВНО ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ:  СЕНИОРА 

Прва ДВА Кола: 13. и 14. Јун. 2020.године 

Домаћин : КСР Риболовац Нови Сад 

Такмичарска писта : Канал ДТД 

Петак 12. ЈУН 2020. године – званични тренинг – није обавезан 

Субота 13. јун, прво коло 

3  07,15   - Прозивка (пријава) такмичара, 

3  07,30 - Извлачење стартних бројева, излазак на стазу. 

3  08,00   - I. сигнал   -  Улазак у боксoве 

3  08,45   - II. сигнал   -  5 минута до контроле хране и мамаца 

3  08,50   - III. сигнал  -  контрола хране и мамаца 

3  09,50   - IV. сигнал  -  Храњење 

3  10,00   - V. сигнал  -  Почетак такмичења 

3  13,55   - VI. сигнал  -  Знак за последњих пет минута      

3  14,00   - VII. сигнал   -  Завршетак, крај кола 
 

 

Недеља 14. јун 2020.- друго коло 

ИСТА САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА  

- ТЕХНИКА :  СЛОБОДНА – Не Бoдуje Сe Кeдeр. 
 

Такмичење је у пет сектора.  

Прво коло дириговано пласманом такмичара са државног-изборног сениора 2019.  Правило три шешира 

Прва група, првих пет са изборног сениори 2019. - Друга група, других пет са изборног сениора 2019. 

Трећа група сви остали (они који су остали од 18 такмичара са изборног 2019. а нису у прве две групе, 

сви који су се квалификовали са региона сениора – 18 такмичара и сви јуниори у25). 

Следећа кола  диригована су пласманом као и чепови и дочепови ако је стаза без прекида. 

На овом такмичењу поред сениора учествују и јуниори У25 

У пријави такмичари треба да наведу за који ће клуб наступити у Мастер лиги, било као стални или 

позајмљени такмичари. 

Ове и следеће године нема смањења броја такмичара у последњим колима. Сви учествују у свим 

колима. 

 

Пријава е поштом у ССРС на prijava@ribolovci.org.rs.   

РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЈЕ  ПЕТАК 05.06.2020 ДО 12.00 САТИ 
 

Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара одговорности и свих санкција предвиђених у 

случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 

02.06.2020.   

ФОРУМ ССРС 


